
Trajetos de médias e longas distâncias em 
estradas regionais

MICHELIN
295/80 R22.5   
X ® MULTI TM  T

EIXOS PORTADORES
295/80 R22.5

R

Um produto desenvolvido sob medida para uso no eixo portador de 
semirreboques, para apoiar na redução dos custos operacionais no 
transporte rodoviário de carga.

SOLUÇÃO SMART.  
UMA SOLUÇÃO INTELIGENTE E 
PRÁTICA PARA O SEMIRREBOQUE.

Tecnologia



MICHELIN X® MULTITM T 295/80 R22.5

* Em relação ao pneu 295/80 R22.5 X MULTIWAY XZE.

Este pneu é exclusivo para montagem em eixos 
portadores, NÃO podendo ser montado em eixos 
direcionais e/ou trativos por risco à segurança.

O pneu 295/80 R22.5 X® MULTI™ T é uma solução inteligente 
para apoiar os clientes na redução dos custos operacionais. 
Desenvolvido na dimensão padrão do mercado (295/80 R22.5), 
este pneu apresenta um desenho da banda de rodagem robusto 
e específico para eixos portadores, resultando em um pneu com 
excelente rendimento quilométrico em 1ª vida.  A combinação 
entre o desenho da banda de rodagem e o formato otimizado 
da carcaça resulta em um pneu com ombro arredondado,  
permitindo uma redução dos danos na carcaça ligados ao arraste 

em manobras, garagens com paralelepípedos e/ou pedras. O 
pneu 295/80 R22.5 X® MULTI™ T vem ainda com a nova carcaça 
com a tecnologia X CORE™, que proporciona um aumento na 
vida carcaça em até +10%*, gerando uma redução dos gastos 
operacionais com pneus para o transportador.

SEGURANÇA SMART

Formato dos sulcos largos e sinuosos, otimizado para uso específico em semirreboque.  
Excelente aderência em pisos secos e molhados, proporcionando melhor drenagem da água e mais segurança para o motorista e para a carga 
transportada. 

Pneu com ombro arredondado: formato otimizado da carcaça e o novo desenho da   
banda de rodagem.           
Maior facilidade para sobrepor obstáculos durante as manobras, reduzindo os danos na carcaça e sua perda prematura, permitindo maior 
aproveitamento da carcaça e um aumento da vida total do pneu. Contribui para a preservação do meio ambiente, reduzindo o descarte de pneus e o 
consumo de matéria-prima.             
  

Desenho específico para semirreboques com formato otimizado da carcaça trazendo um pneu 
com ombro arredondado.           
Permite reduzir os danos na carcaça ligados ao arraste em manobras, garagens com paralelepípedos e/ou pedras, aumentando a recapabilidade e a vida 
total do pneu. Contribui para a preservação do meio ambiente, reduzindo o descarte de pneus na natureza e o consumo de matéria-prima.   
               
               
   

Nova carcaça MICHELIN com a tecnologia X CORE™ (novo composto interno de borracha que 
está localizado abaixo das lonas de topo do pneu).       
Maior resistência a choques, perfurações e infiltrações, proporcionando maior recapabilidade e maior quilometragem total do pneu em até + 10%*.

ECONOMIA SMART



* Em relação ao pneu antecessor 295/80 R22.5 X MULTIWAY XZE. 

MICHELIN 295/80 R22.5 X® MULTITM T: UMA SOLUÇÃO 
INTELIGENTE E PRÁTICA PARA O SEMIRREBOQUE

Maior facilidade para sobrepor obstáculos durante 
as manobras.

Redução de danos na carcaça e sua perda 
prematura.

Maior aproveitamento da carcaça e aumento da 
vida total do pneu.

Excelente aderência em pisos secos e molhados.

Melhor drenagem da água.

Mais segurança para o motorista e para a carga 
transportada.

O novo pneu MICHELIN 295/80 R22.5 X® MULTI™ T 
é um produto inteligente, que atende a necessidade 
de clientes que buscam eficiência nos custos 
operacionais. 

Este produto apresenta a nova carcaça com a 
tecnologia X CORETM, oferecendo uma solução 
que contribui para maior disponibilidade do seu 
veículo, mais segurança para o transporte e mais 
produtividade para o seu negócio.

PNEU COM OMBRO ARREDONDADO 
(FORMATO OTIMIZADO DA CARCAÇA E O 
NOVO DESENHO DA BANDA DE RODAGEM).

FORMATO DOS SULCOS LARGOS E SINUOSOS, 
OTIMIZADO PARA USO ESPECÍFICO EM 
SEMIRREBOQUE.

NOVO!



MICHELIN X® MULTITM T 295/80 R22.5

Para mais informações, consulte um de nossos revendedores.

www.michelin.com.br  •  SAC 0800 970 94 00

Respeite a sinalização de trânsito.

Dimensão 295/80 R22.5 X® MULTI™ T

Profundidade de ressulcagem 3 mm

Largura 6 a 8 mm

Lâmina R3

RESSULCAGEM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO 295/80 R22.5

LARGURA (mm) 295

SÉRIE 80

ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDADE 152/148 L

CARGA POR EIXO - SIMPLES (Kg) 7.100

CARGA POR EIXO - GEMINADO (Kg) 12.600

RODA INDICADA (POL.) 22.5 x 8.25

PESO (Kg) 56,00

DIÂMETRO LIVRE (mm) 1.051

PROFUNDIDADE DE ESCULTURA (mm) 13,0

PROFUNDIDADE DE RESSULCAGEM (mm) 3,0
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O serviço de recapagem realizado pela 
MICHELIN é um processo exclusivo que 
permite a combinação de matérias-primas 
de alta performance e os mais avançados 
recursos tecnológicos. É a renovação 
completa do pneu, proporcionando 
mais durabilidade e o aproveitamento 
do potencial total do pneu MICHELIN 
295/80 R22.5 X® MULTI™ T.  A MICHELIN 
apresenta sua oferta de recapagem das 
marcas MICHELIN e Recamic, desenvolvida 
especialmente para o transporte rodoviário 
de carga:

OFERTA DE RECAPAGEM

DIMENSÃO

OFERTA MICHELIN OFERTA RECAMIC

Banda de Rodagem Banda de Rodagem

XTE2 230B XTE 230B

295/80 R22.5
X® MULTI™ T

  Oferta já disponível     

Risco de segurança: os pneus recapados não são indicados para uso 
na posição dianteira de caminhões e ônibus. É responsabilidade do usuário 
a utilização destes pneus de forma apropriada, conforme as orientações do 
fabricante e normas de segurança em vigor. 


